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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Bakalářská práce má rozsah textu cca 108 tis. znaků včetně mezer, což je na úrovni 
minima práce diplomové, rozsah je 45 stran (v práci je použito hustší řádkování). 

 Práce obsahuje všechny požadované formální náležitosti (titulní list, zadání 
diplomového úkolu, prohlášení diplomanta, obsah, seznam použité literatury, název 
práce, abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova. 

 K práci je přiložena příloha (přehledové tabulky) a součástí je i zpracované www 
rozhraní s výsledky  

 

II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 Cíle práce jsou uvedeny na počátku práce, jsou vymezeny v souladu se zadáním práce. 
Pro bakalářskou práci představují dosti široké pole záběru, pokud by např. měla být i 
trochu zvalidněna posuzovací kritéria, nicméně autor vytvořil ucelenou práci, jejíž 
obsah může být dále prohlouben.  

 Metody použité v práci jsou adekvátní tématu a cílům.  
 Obdobně tak i postup řešení, v části rešeršní i aplikační. 
 Za úvahu stojí ve vztahu ke studovaným systémům vymezení LMS („Learning 

management systém je souhrnný název pro webové aplikace, které umožňují 
realizovat, organizovat a řídit výuku prostřednictvím svých vnitřních 
naprogramovaných mechanismů.“ atd.), ze kterého vyplývá mj. fakt, že systém 
obsahuje prvky řídící, což u některých uvedených systémů (Mahara je systém pro e-
portfolia, WordPress je open source redakční publikační systém, ani Google Apps 



neobsahují prvky řízení) je více než sporné. Pojetí práce je tak trochu obecné až široké 
a posuzovací kritéria tak musí zahrnout zbytečně různorodé systémy. 

 Autor dobře zohledňuje poznatky z praxe, které mají vliv na hodnotící systém, 
vyvozuje z nich odpovídající závěry, výsledky jsou dávány do souvislostí.  

 Návrh hodnotícího systému je zřejmě autorův vlastní, v textu nejsou uvedeny odkazy 
na analogické hodnotící systémy. 

 Webové stánky s aplikací (http://kraken.pedf.cuni.cz/~mertaon/lms/index.php?u=0.) 
nemají kompletní obsah a nejsou zcela plně funkční. 

 Úroveň odborného vyjadřování je dobrá.  
 

III. Výsledky a přínos práce  

 Řešené téma je aktuální, zohledňuje současnou problematiku – LMS i jejich možnosti 
užití v praxi. 

 Práce vyhovuje zadání a autor splnil deklarované cíle práce. 
 Výsledky práce jsou původní a je možné je dále rozpracovat a využít v praxi. 
 Zajímavá je část webové aplikace s možností vyhledání LMS podle zadaných 

parametrů. 
 Obsah diplomové práce odpovídá zadání. 

 

IV. Zpracování 

 Práce je postavena vůči tématu logicky, přehledně a systematicky. 
 Autor používá poměrně málo zdrojů se vztahem k odůvodnění teoretické části. 
 Úroveň stylistického a jazykového zpracování je na dobré úrovni. 
 Typografické chyby jsou jen drobné. 
 Kapitoly práce nejsou číslovány, citace použitých zdrojů neodpovídá vždy normě, 

jinak je grafická a formální úroveň práce vyhovující. 
 

V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Práce se širokým záběrem, vnitřně konzistentní, s poměrně malou oporou v literárních 
zdrojích.  

 

VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

Uveďte, proč jste navrhnul hodové hodnocení v jednotlivých kritériích právě takové, jaké 
uvádíte, zda a jak mají jednotlivé hodnoty v kritériu nějaké porovnatelné vazby 
s hodnotami v jiných (souměřitelnost bodů, významnost kritérií). 
Uveďte, zda jste pro kapitolu „Tvorba kritérií hodnocení“ použil svůj vlastní systém nebo 
zda má porovnání s nějakými existujícími. 

 

VII. Celková úroveň práce:  

Práce jako celek je velmi dobrá, zejména s ohledem na poměrnou rozsáhlost zpracování. 
 
Práci  

doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 

 
Místo, datum a podpis:   
             

V Praze dne 2. září 2014     …………………………………… 


